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Planprogram for Venn i Skaun 

Uttalelse fra Gnr 54. bnr.1, Rutt Olden Skauge og Ola Skauge 

Det vises til varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for «Områdeplan for 

Venn». Varselet oppgir følgende formål for områdeplanen: 

 Legge til rette for utvikling av Venn som et tyngdepunkt sør i Skaun kommune 

 Arealer rundt sentrum vil vurderes for regulering til bolig, næring og offentlige formål 

 Forbedre trafikksikkerheten i sentrum. 

Vi støtter formålene for planarbeidet og mener at det er riktig at det lages en helhetlig og 

oppdatert plan for Venn. Det er viktig å legge til rette for forutsigbarhet og utviklingsmulighet 

for skole, barnehage, boliger og sentrumsfunksjoner, samt forutsigbarhet for bygdas 

innbyggere som benytter tilbudet på Venn. Trafikksikkerhet og ikke minst å ivareta det unike 

Skaun har i form av Skaun kirke i sin midte, må her være styrende. Å legge til rette for en 

vesentlig forbedring av kollektivtilbudet må også stå sentralt.   

Et forhåpentligvis vesentlig forbedret busstilbud i framtida fordrer passasjerer som bruker det 

– da er det viktig at arealplanlegginga følger opp dette ved å lokalisere boliger i nærheten av 

det tyngdepunktet Venn er og skal være, samt i nærheten av aktuelle ruter og holdeplasser 

for buss. Lokalisering av boliger må samtidig skje uten at det ukritisk går ut over den beste 

dyrkajorda eller ved at større sammenhengende arealer med dyrka mark splittes opp. 

 

Plantyper, planperspektiv og planavgrensning  

Slik vi ser det er det to planavklaringer en bør konsentrere seg om: 

A) Vennområdet, som det siste 1000-året har vært ansett som «sentrum» i Skaun, etter at 

kirka hamna her. Stikkord her er: sentrumsfunksjoner, trafikkløsninger, parkering, kirke, 

skole, barnehage, omsorgs-/eldreboliger, butikk, menighetshus og pilegrimstrafikk.  

Det andre fokuset må være: 

B) Avklaring av, både på kort  og noe lengre sikt, områder for bolig og næring i Skaun; her 

den delen av bygda som kalles «kirkesida». Dette skal gi bedre grunnlag for utbygging og 

forbedring av infrastruktur og peke på gode områder for boligbygging/næringsarealer 

utom de gode jordbruksarealene. 

Sammenblanding av disse «plantypene» slik forslaget til planprogram og områdeplanens 

planavgrensning legger opp til, er uheldig. Planlegging av Vennområdet (pkt A) hører heime i 
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en områdeplan. Planlegging av mer «perifere» boligområder ift sentrum (pkt B) hører 

imidlertid heime i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplan, etterfulgt av 

detaljreguleringsplaner. 

Planperspektivet er viktig:  

Bevissthet omkring planperspektivet er særlig viktig i ei bygd som Skaun, der det, i alle fall til 

nå, har vært endringer i litt «sakte kino»-stil. De gode løsningene på sikt kan bli blokkert ved 

uheldige vedtak og tiltak etc. Den langsiktige horisonten er derfor vel så viktig som den 

kortsiktige. Eksempler på dette på Venn er sikring av arealer for kirkegårdsutvidelse og sikring 

av arealer for en framtidig alternativ framføring av vei. 

Vennområdet: 

Grensa for Venn som planområde bør både utvides og innskrenkes for at planen skal bli 

tjenlig og konsistent. Mot øst og sørøst bør en kutte ut «tarmene» som skal dekke mindre, 

eksisterende boliger/bebygde områder. Mot vest og nordvest bør grensa utvides, slik at 

planområdet kan gi rom for aktuelle alternative trafikkløsninger, og eventuell framtidig 

utvidelse av kirkegård/parkering 

Uansett tidsperspektiv på gjennomføringa, må en gi plass til og regulere ny veitrase for veien 

fra Skålvollen i sør-øst og til kryss med 709. Her er det to ulike muligheter, en som allerede 

ligger i eksisterende reguleringplan, den andre med trase sørøst for bebyggelsa ved Venn. Det 

er grunnleggende og maktpåliggende å flytte veien vekk fra skole- og kirkeomådet. 

Arealplanen for Kirkesida i Skaun: 

Den spredte bebyggelsen ved Skauan og Solstad hører etter vår mening med i en mer 

overordna plan, dvs kommuneplan eller kommunedelplan. Det er feil å ta med disse spredte 

boligområdene i en områdeplan som har til hensikt å utvikle Venn som tyngdepunkt. 

Ser en på bygda Skaun er det, i moderat avstand fra skole og butikk, betydelige områder for 

boliger og næringsbygg. Den gode jordbruksjorda ligger på og under marin grense. Over marin 

grense finnes det dyrka jord, men hovedsakelig er den av noe dårligere kvalitet. Det viktigste 

er at en her finner betydelige arealer egna for boligbygging. 

I en arealplan kan en skissere framtidige soner som er aktuelle for boligbygging eller 

næringsarealer, på kort og lengre sikt. Dette gir også grunnlag for en fornuftig utbygging av 

infrastruktur. Det aller viktigste er kanskje at en slik får markert et langsiktig jordvern for den 

gode dyrkajorda i bygda.  

Det er bare 35 minutter med bil/buss til Trondheim sentrum, og en bør ta høyde for 

boligbygging i Skaun, ikke bare i Børsa og Buvika. Presset på dyrkajorda gjør at en må tenke 

regionalt for å plassere utbygging utom dyrka jord. På den andre sida er det flere tankekors 

her. Det virker ulogisk når en på den ene sida sier ja til å bygge ned 100 dekar av den beste 

kornjorda i Orkdal til kyllingslakteri, men holder fanen skyhøyt når det kommer til behov på 

noen få m2 for å løse viktige samfunnsbehov i Vennområdet. 

 

 



Planområdet og tyngdepunktet Venn 

Trafikk: 

1) Trafikken langs Melbyvegen fjernes fra kirke og skoleområdet. Den kan legges til ny 

trasé vest og nord for kirka og følge eksisterende reguleringsplan.  Alternativt kan den 

legges øst for skole og barnehage og kobles til 709 i starten av Solstadlia. 

2) Trafikken til/fra gårdstun og kyllingfjøs hos Ola Venn legges øst for barnehagen. 

Areal: 

1) Kirka og kirkegården sikres utvidelse i vest og nord 

2) Skoletomta kan gis en langt mer effektiv utnytting ved nybygg. Hvis det trengs 

utvidelse, skal dette være jordvernpolitisk grei skuring etter vårt syn. Det er i alle fall 

ikke snakk om et større antall dekar (jfr. Kommentar foran om kyllingslakteri i Orkdal) 

3) Barnehagen kan utvides der den ligger, eventuelt som del av et totalt nytt 

oppvekstsenter. Behov for utvidelse av uteareal iht arealkrav, kan løses. 

4) Menighetshuset har det trangt, særlig som følge av den nye «funksjonen» som 

pilegrimsherberge. Lagerplass finnes ikke. 

5) Annet. En burde finne plass til bibliotekfunksjoner i moderne form igjen. 

Parkering: 

Parkering ved og rundt Venn er bygd på naboskap og vennskap, tålmodighet og 

overbærenhet. Ved større arrangement som Kristindagene, gravferder og brylluper med mye 

folk osv, er kaotiske tilstander det normale. 

Noe av problemet med få parkeringsplasser løses ved flytting av Melbyvegen. Nok 

parkeringsareal må behandles i planen og få en bedre løsning enn i dag. Dersom 

samvirkelagstomta får høyere utnyttingsgrad enn i dag, noe som er naturlig og sannsynlig, vil 

parkeringssaken bli kritisk. Dette er et tema som må følges opp i områdeplanen. 

Næringsarealer/boliger 

Samvirkelaget: 

Forhåpentlig greier vi å beholde butikken. Samvirkelaget sitter på ei tomt med muligheter. 

Spørsmålet om utvikling av samvirkelagstomta er ikke bare et spørsmål om parkering. Det 

trengs kapital, interessenter osv hvis noe skal kunne skje. Det kan være mulig å kombinere 

næring og boliger i et slikt prosjekt. 

Boliger: 

Som eiere av 54/1 har vi tidligere uttrykt sterk skepsis mot boliger nederst på eiendommen 

umiddelbart øst for samvirkelaget. 

Vi innser imidlertid nå at det kan være mulig og riktig å nytte den minst produktive jorda til 

boligformål med høg utnyttingsgrad, men da med stram begrensing både mot den bedre 

dyrkajorda og mot det historisk interessante området «Gildskåltomta» med Gildskålhaugen 

og Gildskålekra. 

Vi ser nå på ulike måter å nytte dette arealet på til boligformål. 



Det går ei 22 kw kraftlinje over området. Dette er løsbart, mener vi. 

Disse ideene arbeider vi videre med som grunneiere, og vi vil konkretisere dette ifm det 

videre planarbeidet. 

 

Avgrensning av areal for boligformål med høg utnyttingsgrad  

 

Potensialet for bolig- og næringsarealer i Skaun, med vekt på kirkesida:  

Med utgangspunkt i terreng, 

jordkvalitet, marin grense og praktisk 

grense for kloakk-infrastruktur og 

vannforsyning, har Skaun store 

arealressurser i et belte rundt «gryta» 

med kirke, skole og butikk osv. 

Avstanden fra boligarealer til Venn er 1 

– 3 km. 

En offensiv kommunal holdning/strategi 

til dette spørsmålet er også den mest 

samfunnsmessig økonomiske måte å 

tilnærme seg dette på, både for 

kommunen og grunneierne.  

 

 

Vennlig hilsen 

Ola Skauge (sign) og Rutt Olden Skauge (sign) 


